Nordøstjysk Kreds
BESTYRELSESMØDE den 12.04.2018 i AS
REFERAT:
Deltagere: Søren Rahbek, Jan Skall Sørensen, Luc Ghysels (Ref.)
Afbud: Louise venøbo, Erik venøbo
Dagsorden: som udsendt.
Ad 1- Orientering: Luc deltog i Kredsnetværksmøde og DS-GF den 17.03.2018. På
kredsnetværksmødet deltog 5 kredsrepræsentanter- se referat. PÅ DS-GF blev Line Markert
genvalgt som formand for 2 år.
Egense Sejlklub har sendt udmeldelse af DS frem til sekretariatet, dette gælder først fra 31.12.2018.
Ad 2- DS- strategi vedr. Kredsenes fremtid:
Bestyrelsen i DS har efter opfordring fra Kredsnetværket (Møde i efteråret 2017) taget punktet op
på dagsorden. To af bestyrelsens medlemmer arbejder på en ny strategi for at få en bedre udnyttelse
af Kredsenes potentiale. Det er en kendsgerning at efter indførelse af direkte valg til
hovedbestyrelsen i DS, faldt interessen blandt klubberne omkring kreds-samarbejde. En del kredse,
ca. 5 ud af 13 har nogen aktiviteter, mens de øvrige ingen har eller afvikler arrangementer som
klubsamarbejde som i f. e. Østjylland-kredsen hvor Sailing Århus står stærk. Der fungerer
kredsnetværket som uformelt klubsamarbejde med udgangspunkt i Horsens SK. DS afholdt en
Workshop omkring emnet- Kredsenes fremtidige funktion. Målet er at afholde flere af disse
workshops i de øvrige kredse.
Hovedbestyrelsens målsætning er en omstrukturering af begrebet kredse som organisationsenheder,
og at omdanne dem til aktivitetscentre med store /aktive klubber som centre og udgangspunkt for
aktiviteter. DVS. at Kredsene under DS nedlægges og der kigges på områdestrukturen (nye
inddelinger). Det forventes at der kommer mere nyt herom i efteråret 2018-foråret 2019.
Ad 3- Klubintervieuws-status:
Jan og Luc afslutter projektet nu og info om klubberne lægges i et skema på hjemmesiden i foråret
2018. der er mange adresseændringer som vi selv må ajourføre! Den generelle tendens er at der i
nogen klubber intet sker med relation til DS, mens der i over halvdelen af klubberne er aktiviteter
på forskelligt niveau. Det vil fremgå af skemaet hvad det omfatteret. Dette materiale vil være et
godt grundlag for den nye struktur i Kredsarbejdet jf. ref. pkt. 2.
Ad 4- Arrangementer:
Frederikshavn SK og Aalborg SK planlægger en 3 dages Sommercamp. I AS planlægges en større
aktivitet for Ynglinge- de får 3 både på vandet i år. Frederikshavn SK og AS deltager i Vild med
Vand-arrangement den 09.06, den 16.06 deltager AS i Aalborg regatta med kølbåde og Joller og den
26-17 maj afholdes der Liga-Stævne (matchrace i J70) i Frederikshavn.
For øvrige klubber henvises til Klubintervieuw-skemaet.
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Ad 5- Budget- opfølgning:
På grund af Kredsenes usikre fremtid valgte bestyrelsen at revidere budgettet således at der ydes
større tilskud til aktiviteter i kredsen, idet det risikeres at formuen ved nedlæggelse af kredsene
overgår til DS?
Følende poster er ændret:
Ungdomskreds samlinger- overgår til tilskud til Ungdomsnetværks-repræsentant- uændret 2.000 kr.
Tilskud til Sommercamps: øges fra 6.000 til 10.000 kr.- alle kan ansøge, der tildeles efter udløb af
ansøgninger (medio maj)
Hjemmesiden: reduceres fra 4.500 kr. til 500 kr.- situationen revurderes i næste års budget.
Stævner: ved større stævner som arrangeres i Kredsen for Joller/Ynglinge i Ungdomsalder kan der
søges tilskud hos bestyrelsen (adresseres til: formand@sejlsport-nord.dk). Budget ændres fra 0 kr.
til 6.000 kr.
Forventet resultat efter ændringer: underskud på 5.400 i stedet for overskud på 600 kr.
AD 6- Nyhedsbrev: (LG)
Udsendes sammen med referat til formænd, omfatter:
Opdateret adresseliste – henvisning til hjemmesiden
Ligastævne Frederikshavn- omtale
Sommercamps- tilskud-ansøgninger
Kredsarrangementer-stævner-tilskud
DS-Kredsstruktur- henvisning til referatet
Generalforsamling i NØJ- dato
Grej udlån- vilkår- henvendelser
Klubintervieuws-status- henvisning til hjemmesiden
Ad- 6- GF i oktober: indkaldelse (Jan) – dato31 okt.- Sted: AS.
Ad 7- Eventuelt:
Udlån af Kapsejladsgrej fra NØJ Kreds: henvendelser til Jan- depositum uændret(2.000 kr).
LG
16.04.2018
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